Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 180078

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Česká republika – Česká inspekce životního prostředí
Správa jeskyní České republiky
Správa Krkonošského národního parku
Správa Národního parku Šumava
●

●

●

Artspect, a. s.

PROVÁD CÍ KUPNÍ SMLOUVA
Nákup nábytku VI. minitendr, nábytek pro resort MŽP

Smluvní strany

Prodávající:

Artspect, a. s.
se sídlem:
Marešova 643/6, 198 00 Praha
IČO:
28123395
DIČ:
CZ28123395 (je plátcem DPH)
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu:
7606312/0800
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18335
jednající:
Jaroslav Burian, předseda představenstva
(dále jen „prodávající“)

a

Kupující:

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
se sídlem:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:
jednající:

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
00164801
Česká národní banka
7628001/0710
Ing. Martina Setzerová, ředitelka odboru provozního

a
Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
se sídlem:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:
jednající:

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
62933591
Česká národní banka
1822800/0710
RNDr. František Pelc, ředitel

a
Česká republika – Česká inspekce životního prostředí
se sídlem:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:
jednající:

Na Břehu 267, 190 00 Praha 9
41693205
Česká národní banka
9126101/0710
Ing. Erik Geuss, Ph.D., ředitel
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a
Správa jeskyní České republiky
se sídlem:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:
jednající:

Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice
75073331
Česká národní banka
30037031/0710
RNDr. Jaroslav Hromas, ředitel

a
Správa Krkonošského národního parku
se sídlem:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:
jednající:

Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí
00088455
Česká národní banka
5830601/0710
PhDr. Robin Böhnisch, ředitel

a
Správa Národního parku Šumava
se sídlem:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:
jednající:

1. máje 260, 385 01 Vimperk
00583171
Česká národní banka
2234281/0710
Mgr. Pavel Hubený, ředitel

(dále společně i jednotlivě jen jako „kupující“)

(prodávající a kupující dále společně také jako „smluvní strany“ a jednotlivě také jako „smluvní
strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, m síce a roku následující provád cí kupní smlouvu.
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1.

Preambule

1.1.

Tato prováděcí kupní smlouva je uzavírána v souladu s § 92 odst. 3 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako prováděcí kupní smlouva
(dále jen „smlouva“) na základě výsledků uskutečněného minitendru s názvem
„Nákup nábytku VI. minitendr, nábytek pro resort MŽP“, ev. č. 6989/ENV/15/6 (dále
jen „minitendr“), v rámci plnění z Rámcové kupní smlouvy o dodávkách nábytku
pro organizace resortu Ministerstva životního prostředí ze dne 06. 09. 2017 (dále
jen „Rámcová smlouva“), resp. veřejné zakázky s názvem „Centrální nákup nábytku
pro resort ministerstva životního prostředí na 4 roky“ (evidenční číslo ve Věstníku veřejných
zakázek: 507366).

1.2.

Minitendr specifikovaný v čl. 1.1 této smlouvy, na základě jehož výsledků je uzavírána tato
smlouva, realizoval svým jménem a na účet svůj a jednotlivých kupujících jako pověřujících
zadavatelů centrální zadavatel Česká republika – Ministerstvo životního prostředí se sídlem
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČO: 00164801 (dále též „centrální zadavatel“),
v souladu s příslušnými právními předpisy a na základě uzavřené smlouvy o centralizovaném
zadávání ze dne 07. 12. 2015.

1.3.

Ustanovení této smlouvy se na každého kupujícího vztahují jednotlivě zvlášť, přičemž
jednotliví kupující se stanou za podmínek upravených dále v této smlouvě vlastníky příslušné
části zboží a mohou tak jednotlivě uplatňovat veškerá práva (tj. zejména nároky z vad zboží,
ze záruky apod.) k tomuto zboží vyplývající z této smlouvy.

Předm t smlouvy

2.
2.1.

Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat jednotlivým kupujícím příslušné zboží
dle specifikace uvedené v Příloze č. 1a této smlouvy (dále jen „zboží“).

2.2.

Předmětem této smlouvy je dále závazek jednotlivých kupujících uhradit prodávajícímu cenu
za příslušné části zboží ve výši a za podmínek upravených dále v této smlouvě.

2.3.

Konkrétní požadavky a upřesn ní:
2.3.1.

Skříňový a úložný nábytek nebude mít podnožky, sokly ani rektifikační nožičky.

2.3.2.

Pokud nebude dále uvedeno jinak, budou hrany desek dodány v barvě dekoru
a úchytky budou stříbrné a matné.

3.

Cena a platební podmínky

3.1.

Celková kupní cena zboží dle čl. 2 této smlouvy činí 1.221.945,- Kč (slovy: jeden milion
dvě stě dvacet jeden tisíc devět set čtyřicet pět korun českých) bez daně z přidané hodnoty
(dále jen „DPH“). DPH činí 21 %, tj. 256.608,45 Kč. Celková kupní cena tak činí 1.478.553,45
Kč (slovy: jeden milion čtyři sta sedmdesát osm tisíc pět set padesát tři koruny české čtyřicet
pět haléřů) s DPH (dále jen „cena“). V ceně je zahrnuta cena za montáž (pokud ji zboží
vyžaduje) a doprava na místa dodání. Jednotkové ceny zboží stejně jako dílčí ceny
pro jednotlivé kupující (dále jen „dílčí cena“) byly stanoveny na základě minitendru
a v souladu s Rámcovou smlouvou a jsou uvedeny v Příloze č. 1a této smlouvy.

3.2.

Zboží bude fakturováno jedním souhrnným řádným daňovým a účetním dokladem (dále
jen „faktura“) pro každého kupujícího (fakturačním místem je sídlo příslušného kupujícího
uvedené v úvodu této smlouvy u identifikace smluvních stran), a to za všechna příslušná
dodací místa. Pro kupujícího Správa Krkonošského národního parku budou, mimo výše
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uvedené, vystaveny navíc 2 samostatné faktury zvlášť pro dodávku zboží v rámci zvláštních
projektů v souladu s odst. 3.3. písm. a) a b) tohoto článku (je vyznačeno také v příslušné části
Přílohy č. 1a této smlouvy). Fakturu je prodávající oprávněn vystavit vždy až po dodání
veškerého zboží pro příslušného kupujícího. Přílohou každé faktury budou kopie všech
dodacích listů dle čl. 4 odst. 4.3. této smlouvy.
3.3.

Každá faktura musí být vystavena v souladu s příslušnými právními předpisy a musí
mít rovněž tyto náležitosti:
-

označení faktury a její číslo;

-

název, sídlo a IČO prodávajícího a kupujícího;

-

předmět smlouvy ve vztahu k příslušné fakturované části zboží;

-

rozpis položek v podrobnostech až na jednotlivá místa dodání;

-

bankovní spojení;

-

fakturovanou částku bez/včetně DPH;

-

u centrálního zadavatele musí být faktura navíc označena evidenčním číslem smlouvy
přiděleným z Centrální evidence smluv centrálního zadavatele: 180078;

-

u kupujícího Správa Krkonošského národního parku budou 2 samostatné zvláštní
faktury navíc obsahovat text:
a)

pro dodací místo Projekt LIFE, Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí:
„Projekt Life: LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490) 41/334/38/1380C1“;

b)

pro dodací místo Krkonošské muzeum, Kostelní 75, 514 01 Jilemnice:
„Zvýšení ochrany a zpřístupn ní sbírkových fondů Krkonošského muzea
– Jilemnice, č. p. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001704“.

3.4.

Každá faktura bude splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.

3.5.

Příslušný kupující je oprávněn vrátit fakturu do doby její splatnosti, pokud tato obsahuje
nesprávné náležitosti či údaje, popř. se jedná o fakturu za část zboží určenou pro jiného
kupujícího. V takovém případě se lhůta splatnosti zastavuje a nová lhůta splatnosti počíná
běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury příslušnému kupujícímu.

4.

Doba a místo pln ní, předání a převzetí zboží,
přechod vlastnických práv

4.1.

Prodávající je povinen dodat smluvené zboží do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti
této smlouvy.

4.2.

Místem dodání příslušných částí zboží jsou adresy uvedené na každém listu pro jednotlivé
kupující v Příloze č. 1a této smlouvy.

4.3.

Při každém předání a převzetí příslušné části zboží bude příslušným kupujícím,
resp. kontaktní osobou potvrzen dodací list v souladu s Rámcovou smlouvou. V případě
zjištěných nedostatků se dodací list nepotvrzuje, uvede se však na něj konkrétní vymezení
zjištěných vad u dodaného zboží včetně způsobu a termínu jejich řešení. Zboží je řádně
předáno a převzato až potvrzením dodacího listu bez vad. Kupující je oprávněn dodací list
nepotvrdit a zboží a zboží nepřevzít, má-li pro to vážný důvod.
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4.4.

Vlastnické právo k příslušné části zboží přechází okamžikem převzetí zboží příslušným
kupujícím.

5.

Záruční podmínky

5.1.

Na zboží je poskytována záruka v délce stanovené dle Rámcové smlouvy. Běh záruční doby
počíná ode dne potvrzení dodacího listu bez vad k příslušné části zboží.

5.2.

Záruční doba se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou manipulací kupujícího s příslušnou
částí zboží.

Sankce, odstoupení od smlouvy

6.
6.1.

Sankce a podmínky pro odstoupení od smlouvy jsou pro tento smluvní vztah upraveny
v Rámcové smlouvě.

7.

Záv rečná ustanovení

7.1.

Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti
smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí Rámcovou smlouvou a dále
příslušnými právními předpisy.

7.2.

Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných očíslovaných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Změny či doplnění neprovedené písemnou
formou jsou neplatné.

7.3.

Prodávající bezvýhradně souhlasí s tím, aby centrální zadavatel zveřejnil celý obsah smlouvy
včetně ceny a relevantních metadat v souladu s Rámcovou smlouvou a příslušnými právními
předpisy.

7.4.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami. Tato smlouva
nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému Registr smluv dle příslušného
právního předpisu. Uveřejnění smlouvy v Informačním systému Registr smluv provede
centrální zadavatel.

7.5.

Nedílnou součástí této smlouvy je její Příloha č. 1a – přehled požadavků.

7.6.

Tato smlouva je vyhotovena v 8 stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu,
kdy prodávající obdrží 1 stejnopis, centrální zadavatel odbrží 2 stejnopisy a ostatní kupující
obdrží každý po 1 stejnopise.
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Smluvní strany tímto prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují
se k jejímu pln ní a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté
tísn . Na důkaz toho smluvní strany níže připojují své podpisy.
Za prodávajícího:
Artspect, a. s.

Za kupující:
Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí

V Humpolci, dne 30. 11. 2018

V Praze, dne 03. 12. 2018

Jaroslav Burian

Ing. Martina Setzerová

předseda představenstva

ředitelka odboru provozního

Česká republika – Agentura ochrany přírody
a krajiny České republiky
V Praze, dne 03. 12. 2018

RNDr. František Pelc
ředitel

Správa jeskyní České republiky
V Praze, dne 03. 12. 2018

RNDr. Jaroslav Hromas
ředitel
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Česká republika – Česká inspekce životního
prostředí
V Praze, dne 03. 12. 2018

Ing. Erik Geuss, Ph.D.
ředitel

Správa Krkonošského národního parku
V Praze, dne 03. 12. 2018

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

Správa Národního parku Šumava
V Praze, dne 03. 12. 2018

Mgr. Pavel Hubený
ředitel
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Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 180078

Příloha č. 1a

Přehled požadavků
(následuje)

Ministerstvo životního prostředí
Dodací adresa: Vršovická 65, 100 10 Praha 10

xxxxxxxxxx

číslo položky

3

4

název

Požadované provedení

Kancelářský stůl psací
obdélníkový

Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, stolová deska a podnož s hranou ABS o
síle 2 mm, lub stolu bude z desky o síle 18 mm s hranou ABS o síle 2 mm z viditelné strany,
rektifikační nožky min 25 mm, příčné výztuhy v zadní části stolu, BEZ PRŮCHODEK.

Kancelářský stůl tvarovaný
L/P

Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, stolová deska a podnož s hranou ABS o
síle 2 mm, lub stolu bude z desky o síle 18 mm s hranou ABS o síle 2 mm z viditelné strany,
rektifikační nožky min 25 mm, příčné výztuhy v zadní části stolu, BEZ PRŮCHODEK.

Rozměry Š x V x H v
mm

Požadovaný počet kusů

Barevné provedení (čalounění Cena za kus
nebo deska a hrana a úchytka) bez DPH (Kč)

Celková cena
bez DPH (Kč)

DPH (%)

Celková cena s
DPH (Kč)

6

třešeň, hrana v barvě dekoru

1 992,00 Kč

11 952,00 Kč

2 509,92 Kč

14 461,92 Kč

4

olše, hrana v barvě dekoru

1 992,00 Kč

7 968,00 Kč

1 673,28 Kč

9 641,28 Kč

2 levý

třešeň, hrana v barvě dekoru

2 425,00 Kč

4 850,00 Kč

1 018,50 Kč

5 868,50 Kč

1 levý

javor, hrana v barvě dekoru

2 425,00 Kč

2 425,00 Kč

509,25 Kč

2 934,25 Kč

1600x750x750

2000x750x1000

7

Kancelářský stůl jednací
(sezení oboustranné)

Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, stolová deska a podnož s hranou ABS o
síle 2 mm, lub stolu bude z desky o síle 18 mm s hranou ABS o síle 2 mm z viditelné strany,
rektifikační nožky min 25 mm, příčné výztuhy ve střední části stolu, BEZ PRŮCHODEK.

1600x750x750

2

třešeň, hrana v barvě dekoru

1 992,00 Kč

3 984,00 Kč

836,64 Kč

4 820,64 Kč

8

Kancelářský stůl jednací
(sezení oboustranné)

Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, stolová deska a podnož s hranou ABS o
síle 2 mm, lub stolu bude z desky o síle 18 mm s hranou ABS o síle 2 mm z viditelné strany,
rektifikační nožky min 25 mm, příčné výztuhy ve střední části stolu, BEZ PRŮCHODEK.

1300x750x750

1

javor, hrana v barvě dekoru

1 818,00 Kč

1 818,00 Kč

381,78 Kč

2 199,78 Kč

9

Stůl čtvrtkruh levý i pravý

Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, stolová deska a podnož s hranou ABS o
síle 2 mm, lub stolu bude z desky o síle 18 mm s hranou ABS o síle 2 mm z viditelné strany,
rektifikační nožky min 25 mm, příčné výztuhy ve střední části stolu, BEZ PRŮCHODEK.

750 x 750 x750

4

olše, hrana v barvě dekoru

1 284,00 Kč

5 136,00 Kč

1 078,56 Kč

6 214,56 Kč

15

16

17

Kancelářský kontejner na
kolečkách

Kancelářský kontejner na
kolečkách velký

Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná s hranou ABS 2 mm, 3 zásuvky, 2 dveře,
čela zásuvek s hranou ABS 2 mm, kovové výsuvy, kovové úchytky, boky a dno kontejneru s hranou
ABS 0,5 mm, čela zásuvek s hranou ABS 2 mm,centrální zámek, plastová kolečka.

Kancelářská skříň šatní
dvoudvéřová

Korpus a dveře dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, v části 4 police, šatní tyč, dveře tl.
18 mm hrana ABS 2 mm, kvalitní dveřní závěsy, kovové úchytky, zadní díl lamino tloušťky min. 10
mm.

18

Kancelářská skříň šatní
dvoudvéřová

19

Kancelářská skříňka policová
dvoudveřová

21

Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná s hranou ABS 2 mm, 4 zásuvky, centrální
zámek, čela zásuvek hrana ABS 2 mm, kovové výsuvy, kovové úchytky, plastová kolečka.

Kancelářská skříňka policová
dvoudveřová

Korpus a dveře dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, v části 4 police, šatní tyč, dveře tl.
18 mm hrana ABS 2 mm, kvalitní dveřní závěsy, kovové úchytky, zadní díl lamino tloušťky min. 10
mm.

Korpus a dveře dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, 1 - 4 police dle výšky, dveře tl. 18
mm s hranou ABS 2 mm, kovové úchytky, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl
lamino tloušťky min. 10 mm.

Korpus a dveře dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, 1 - 4 police dle výšky, dveře tl. 18
mm s hranou ABS 2 mm, kovové úchytky, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl
lamino tloušťky min. 10 mm.

16

třešeň, hrana v barvě dekoru,
úchytka stříbrná mat

3 196,00 Kč

51 136,00 Kč

10 738,56 Kč

61 874,56 Kč

1

javor, hrana v barvě dekoru,
úchytka stříbrná lesk

3 196,00 Kč

3 196,00 Kč

671,16 Kč

3 867,16 Kč

8

olše, hrana v barvě dekoru,
úchytka stříbrná mat

3 196,00 Kč

25 568,00 Kč

5 369,28 Kč

30 937,28 Kč

1

třešeň, hrana v barvě dekoru,
úchytka stříbrná mat

4 737,00 Kč

4 737,00 Kč

994,77 Kč

5 731,77 Kč

1

javor, hrana v barvě dekoru,
úchytka stříbrná lesk

4 572,00 Kč

4 572,00 Kč

960,12 Kč

5 532,12 Kč

2

olše, hrana v barvě dekoru,
úchytka stříbrná mat

4 572,00 Kč

9 144,00 Kč

1 920,24 Kč

11 064,24 Kč

750 x 1965 x 400

1

třešeň, hrana v barvě dekoru,
úchytka stříbrná mat

4 143,00 Kč

4 143,00 Kč

870,03 Kč

5 013,03 Kč

750 x 1965 x 400

1

třešeň, hrana v barvě dekoru,
úchytka stříbrná mat

4 759,00 Kč

4 759,00 Kč

999,39 Kč

5 758,39 Kč

8

třešeň, hrana v barvě dekoru,
úchytka stříbrná mat

2 430,00 Kč

19 440,00 Kč

4 082,40 Kč

23 522,40 Kč

4

javor, hrana v barvě dekoru,
úchytka stříbrná lesk

2 430,00 Kč

9 720,00 Kč

2 041,20 Kč

11 761,20 Kč

20

olše, hrana v barvě dekoru,
úchytka stříbrná mat

2 430,00 Kč

48 600,00 Kč

10 206,00 Kč

58 806,00 Kč

440x520x570

1200x750x504

750 x 1500 x 400

750 x750 x 400

28

29

31

35

Kancelářská skříň prosklená,
čtyřdveřová

Kancelářská skříň malá
policová

Kancelářská skříň malá
policová prosklené dveře
(jedno a dvoudvéřové - dle
šířky)

Korpus dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, nahoře skleněné dveře z čirého skla, dole
plné dveře tl. 18 mm s hranou ABS 2 mm se zámkem, 4 police, kovové úchytky, police o síle 18
mm výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.

Korpus dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, bez dveří, 1 police, police o síle 18 mm
výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.

Korpus dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, skleněné dveře z čirého skla, kovové
úchyty, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.

Korpus dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, zadní stěna z pohledové desky o síle min.
Kancelářská skříň policová, 10mm, možnost využít skříně jako předělové stěny, 4 police , dveře tl. 18 mm s hranou ABS 2 mm,
část otevřená, část plné dveře
zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.

750 x 1965 x 400

750 x 750 x 400

1

třešeň, hrana v barvě dekoru,
úchytka stříbrná mat

4 962,00 Kč

4 962,00 Kč

1 042,02 Kč

6 004,02 Kč

5

třešeň, hrana v barvě dekoru

2 543,00 Kč

12 715,00 Kč

2 670,15 Kč

15 385,15 Kč

2

javor, hrana v barvě dekoru

2 543,00 Kč

5 086,00 Kč

1 068,06 Kč

6 154,06 Kč

8

olše, hrana v barvě dekoru

2 543,00 Kč

20 344,00 Kč

4 272,24 Kč

24 616,24 Kč

1

třešeň, hrana v barvě dekoru,
úchytka stříbrná mat

3 235,00 Kč

3 235,00 Kč

679,35 Kč

3 914,35 Kč

4

olše, hrana v barvě dekoru,
úchytka stříbrná mat

3 235,00 Kč

12 940,00 Kč

2 717,40 Kč

15 657,40 Kč

1

třešeň, hrana v barvě dekoru,
úchytka stříbrná mat

3 740,00 Kč

3 740,00 Kč

785,40 Kč

4 525,40 Kč

750 x 750 x 400

750x1965x400

39

Kancelářská otočná židle na
kolečkách, nosnost 130 kg, s
prodyšným opěrákem

Prodyšný opěrák, čalouněný sedák, sedák s UP DOWN systémem, plastové područky s chromovou
nosnou častí, houpací mechanismus s nastavením síly protiváhy a smožností aretace, kolečka pro
měkké podlahy o průměru min. 50 mm, nosnost min. 130 kg, bederní opěrka nastavitelná a
odnímatelná, chromovaný nosný kříž.

50

černá

3 080,00 Kč

154 000,00 Kč

32 340,00 Kč

186 340,00 Kč

41

Kancelářské kožené křeslo na
kolečkách s nosností 160 kg s
extra vysokým opěrákem

Ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák ze studené pěny, sedák s UP DOWN systémem, vysoký
opěrák (až do výše opěrky krku), synchronní mechanismus ZEP s nastavením síly protiváhy,
hliníkový leštěný kříž, kolečka s gumovou obručí, nosnost min. 160 kg.

10

čalounění černé

4 290,00 Kč

42 900,00 Kč

9 009,00 Kč

51 909,00 Kč

42

Konferenční židle dřevěná
židle, stohovatelná

Opěrák a sedák z devítivrstvé překližky, chromový ocelový rám, stohovatelná, nosnost konferenční
židle min. 120 kg.

4

světlá přírodní

1 122,00 Kč

4 488,00 Kč

942,48 Kč

5 430,48 Kč

43

Konferenční židle čalouněná
židle, stohovatelná

4

černá

429,00 Kč

1 716,00 Kč

360,36 Kč

2 076,36 Kč

Čalouněný sedák i opěrák, ocelový chromovaný rám, stohovatelná, nosnost konferenční židle min.
130 kg.

45

Jednací židle z masivu a
čalouněná

Čalouněný sedák a opěrák, celá židle z masivního dřeva, vzpěry, které brání rozklížení nohou (židle
se bude používat v zátěžových prostorách).

8

třešeň, vínová

945,00 Kč

7 560,00 Kč

1 587,60 Kč

9 147,60 Kč

60

olše, šedá

945,00 Kč

56 700,00 Kč

11 907,00 Kč

68 607,00 Kč

8

třešeň, zelená

945,00 Kč

7 560,00 Kč

1 587,60 Kč

9 147,60 Kč

51

Konferenční stolek
obdélníkový

Celomasiv, deska tl. 28 mm, nohy 5x5 cm, povrchová úprava olej.

1200x500x600

1

třešeň, hrana v barvě dekoru

3 013,00 Kč

3 013,00 Kč

632,73 Kč

3 645,73 Kč

65

Křeslo

Výplň studená pěna 4040, kovové nožičky, oděruvzdornost látky 40 000 až 80 000 cyklů.

850 x 850 x 970

2

vínová

3 799,00 Kč

7 598,00 Kč

1 595,58 Kč

9 193,58 Kč

10

světlá přírodní

751,00 Kč

7 510,00 Kč

1 577,10 Kč

9 087,10 Kč

1

světlá přírodní

751,00 Kč

751,00 Kč

157,71 Kč

907,71 Kč

1

třešeň

754,00 Kč

754,00 Kč

158,34 Kč

912,34 Kč

68

69

Věšák stojánkový dřevěný

Odkládací šatní stěna

Stojánový věšák dřevěný, 6 dvouháků, držák deštníků.

Odkládací stěna s policí a věšáky, lamino tl. 18 mm s 2 mm ABS hranou, 3 věšáky v podobě
kovových trojháčků.

výška 1750

400 x 1800

CELKEM ZA
DODACÍ
MÍSTO

580 720,00 Kč 121 951,20 Kč

702 671,20 Kč

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Dodací adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

xxxxxxxxxx

číslo položky

název

Požadované provedení

Rozměry Š x V x H v
mm

Požadovaný počet kusů

68

Věšák stojánkový dřevěný

Stojánový věšák dřevěný, 6 dvouháků, držák deštníků.

výška 1750

3

přírodní světlá

751,00 Kč

69

Odkládací šatní stěna

Odkládací stěna s policí a věšáky, lamino tl. 18 mm s 2 mm ABS hranou, 3 věšáky v podobě
kovových trojháčků.

400 x 1800

1

buk

Barevné provedení (čalounění Cena za kus Celková cena
nebo deska a hrana a úchytka) bez DPH (Kč) bez DPH (Kč)

DPH (%)

Celková cena
s DPH (Kč)

2 253,00 Kč

473,13 Kč

2 726,13 Kč

754,00 Kč

754,00 Kč

158,34 Kč

912,34 Kč

CELKEM ZA
DODACÍ
MÍSTO

3 007,00 Kč

631,47 Kč

3 638,47 Kč

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Dodací adresa: Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 11 - Chodov

xxxxxxxxxx

číslo položky

název

43

Konferenční židle čalouněná
židle, stohovatelná

44

Požadované provedení

Rozměry Š x V x H v
mm

Požadovaný počet kusů

Barevné provedení (čalounění Cena za kus
nebo deska a hrana a úchytka) bez DPH (Kč)

Celková cena
bez DPH (Kč)

DPH (%)

Celková cena s
DPH (Kč)

Čalouněný sedák i opěrák, ocelový chromovaný rám, stohovatelná, nosnost konferenční židle min.
130 kg.

40

černá

429,00 Kč

17 160,00 Kč

3 603,60 Kč

20 763,60 Kč

Židle jednoduchá dřevěná

Materiál celomasiv.

4

přírodní světlá

1 050,00 Kč

4 200,00 Kč

882,00 Kč

5 082,00 Kč

53

Stůl jídelní obdélníkový

Celomasiv, deska tl. 28 mm, povrchová úprava olej.

1200x750x800

1

přírodní světlá

1 512,00 Kč

1 512,00 Kč

317,52 Kč

1 829,52 Kč

68

Věšák stojánkový dřevěný

Stojánový věšák dřevěný, 6 dvouháků, držák deštníků.

výška 1750

2

přírodní světlá

751,00 Kč

1 502,00 Kč

315,42 Kč

1 817,42 Kč

CELKEM ZA
DODACÍ
MÍSTO

24 374,00 Kč

5 118,54 Kč

29 492,54 Kč

Česká inspekce životního prostředí
Dodací adresa:
Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6

xxxxxxxxxx

Barevné provedení
Rozměry Š x V x H v Požadovaný počet
Cena za kus Celková cena
(čalounění nebo deska a
mm
kusů
bez DPH (Kč) bez DPH (Kč)
hrana a úchytka)

DPH (%)

Celková cena s
DPH (Kč)

71 385,00 Kč

14 990,85 Kč

86 375,85 Kč

3 903,00 Kč

15 612,00 Kč

3 278,52 Kč

18 890,52 Kč

javor, hrana v barvě
dekoru, úchytka stříbrná
mat

2 430,00 Kč

36 450,00 Kč

7 654,50 Kč

44 104,50 Kč

1

javor, hrana v barvě
dekoru, úchytka stříbrná
mat

2 703,00 Kč

2 703,00 Kč

567,63 Kč

3 270,63 Kč

8

javor, hrana v barvě
dekoru, úchytka stříbrná
mat

2 543,00 Kč

20 344,00 Kč

4 272,24 Kč

24 616,24 Kč

CELKEM ZA
DODACÍ
MÍSTO

146 494,00 Kč 30 763,74 Kč

177 257,74 Kč

číslo položky

název

Požadované provedení

19

Kancelářská skříňka policová
dvoudveřová

Korpus a dveře dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, 1 - 4 police dle výšky, dveře tl. 18
mm s hranou ABS 2 mm, kovové úchytky, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl
lamino tloušťky min. 10 mm.

750 x 1965 x 400

15

javor, hrana v barvě
dekoru, úchytka stříbrná
mat

4 759,00 Kč

20

Kancelářská skříňka policová
dvoudveřová

Korpus a dveře dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, 1 - 4 police dle výšky, dveře tl. 18
mm s hranou ABS 2 mm, kovové úchytky, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl
lamino tloušťky min. 10 mm.

750 x 1500 x 400

4

javor, hrana v barvě
dekoru, úchytka stříbrná
mat

21

Kancelářská skříňka policová
dvoudveřová

Korpus a dveře dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, 1 - 4 police dle výšky, dveře tl. 18
mm s hranou ABS 2 mm, kovové úchytky, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl
lamino tloušťky min. 10 mm.

750 x750 x 400

15

22

Kancelářská skříň vysoká
policová

400x1965x400

29

Kancelářská skříň malá
policová

750 x 750 x 400

Korpus dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, 4 police, police o síle 18 mm výškově
regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.

Korpus dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, bez dveří, 1 police, police o síle 18 mm
výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.

Česká inspekce životního prostředí
Dodací adresa:
Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9

xxxxxxxxxx

číslo položky

název

Požadované provedení

4

Kancelářský stůl tvarovaný
L/P

Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, stolová deska a podnož s hranou ABS o
síle 2 mm, lub stolu bude z desky o síle 18 mm s hranou ABS o síle 2 mm z viditelné strany,
rektifikační nožky min 25 mm, příčné výztuhy v zadní části stolu, BEZ PRŮCHODEK.

18

Kancelářská skříň šatní
dvoudvéřová

35

Kancelářská skříň policová,
část otevřená, část plné
dveře

40

Korpus a dveře dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, v části 4 police, šatní tyč, dveře
tl. 18 mm hrana ABS 2 mm, kvalitní dveřní závěsy, kovové úchytky, zadní díl lamino tloušťky min.
10 mm.

Korpus dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, zadní stěna z pohledové desky o síle
min. 10mm, možnost využít skříně jako předělové stěny, 4 police , dveře tl. 18 mm s hranou ABS
2 mm, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.

Rozměry Š x V x H v Požadovaný
počet kusů
mm

Barevné provedení
(čalounění nebo deska a
hrana a úchytka)

Cena za kus Celková cena
bez DPH (Kč) bez DPH (Kč)

DPH (%)

Celková cena
s DPH (Kč)

2000x750x1000

1

levý, buk, hrana v barvě
dekoru

2 425,00 Kč

2 425,00 Kč

509,25 Kč

2 934,25 Kč

750 x 1965 x 400

1

buk, úchytka stříbrná mat,
hrana hnědá

4 143,00 Kč

4 143,00 Kč

870,03 Kč

5 013,03 Kč

750x1965x400

1

buk, úchytka stříbrná mat,
hrana hnědá

4 740,00 Kč

4 740,00 Kč

995,40 Kč

5 735,40 Kč

2

černá

4 257,00 Kč

8 514,00 Kč

3 013,00 Kč

3 013,00 Kč

632,73 Kč

3 645,73 Kč

5 178,00 Kč

5 178,00 Kč

1 087,38 Kč

6 265,38 Kč

Vysoký opěrák (až do výše opěrky krku), sedák s UP DOWN systémem, opěrák a sedák čalouněný
Kancelářské kožené křeslo na kůží, nastavení sklonu opěráku, područky, multiblock, chromovaný kovový kříž, nosnost min. 130
kolečkách s nosností 130 kg
kg.

51

Konferenční stolek
obdélníkový

Celomasiv, deska tl. 28 mm, nohy 5x5 cm, povrchová úprava olej.

1200x500x600

1

63

Sedačka

Nerozkládací sedačka, kovové nožičky, materiál studená pěna 4040, oděruvzdornost látky 40
000 až 80 000 cyklů, dvoj nebo trojsedák dle rozměrů.

1700 x 850 x 970

1

béžová

1 787,94 Kč 10 301,94 Kč

65

Křeslo

Výplň studená pěna 4040, kovové nožičky, oděruvzdornost látky 40 000 až 80 000 cyklů.

850 x 850 x 970

1

béžová

3 799,00 Kč

3 799,00 Kč

797,79 Kč

4 596,79 Kč

CELKEM ZA
DODACÍ
MÍSTO

31 812,00 Kč 6 680,52 Kč 38 492,52 Kč

Správa jeskyní České republiky
Správa jeskyní Moravského krasu, Svitavská 11 - 13, 678 01 Blansko

xxxxxxxxxx

číslo položky

název

Požadované provedení

Rozměry Š x V x H v
mm

Požadovaný počet kusů

11

Stůl skládací, sklápěcí

Stohovatelné v počtu min. 15 ks, skládací kovová podnož v chromovém nebo černém provedení,
pracovní deska z 25 mm silné laminované dřevotřísky opatřená 2 mm hranou ABS.

1200 x 750 x 750

14

třešeň, hrana v barvě dekoru

1 986,00 Kč

43

Konferenční židle čalouněná
židle, stohovatelná

53

černá

429,00 Kč

Čalouněný sedák i opěrák, ocelový chromovaný rám, stohovatelná, nosnost konferenční židle min.
130 kg.

Barevné provedení (čalounění Cena za kus Celková cena
nebo deska a hrana a úchytka) bez DPH (Kč) bez DPH (Kč)

CELKEM ZA
DODACÍ
MÍSTO

DPH (%)

Celková cena s
DPH (Kč)

27 804,00 Kč

5 838,84 Kč

33 642,84 Kč

22 737,00 Kč

4 774,77 Kč

27 511,77 Kč

50 541,00 Kč 10 613,61 Kč

61 154,61 Kč

Správa jeskyní České republiky
Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice

xxxxxxxxxx

číslo položky

název

Požadované provedení

38

Kancelářská židle otočnána
kolečkách, asynchronní
mechanika

Čalouněný sedák i opěrák, sedák s UP DOWN systémem, nastavení výšky opěráku, výškově
stavitelné područky, asynchronní mechanismus, kovový kříž, nosnost min. 130 kg, otěruvzdorná
látka 100 000 cyklů.

Rozměry Š x V x H v
mm

Požadovaný počet kusů

1

Barevné provedení (čalounění Cena za kus Celková cena
nebo deska a hrana a úchytka) bez DPH (Kč) bez DPH (Kč)

černá

1 656,00 Kč

CELKEM ZA
DODACÍ
MÍSTO

DPH (%)

Celková cena
s DPH (Kč)

347,76 Kč

2 003,76 Kč

1 656,00 Kč 347,76 Kč

2 003,76 Kč

1 656,00 Kč

Správa Krkonošského národního parku
Dodací adresa:
Projekt LIFE
Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí
xxxxxxxxxx

číslo položky

název

Požadované provedení

Rozměry Š x V x H v
mm

Požadovaný počet kusů

1

Kancelářský stůl psací
obdélníkový

Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, stolová deska a podnož s hranou ABS o
síle 2 mm, lub stolu bude z desky o síle 18 mm s hranou ABS o síle 2 mm z viditelné strany,
rektifikační nožky min 25 mm, příčné výztuhy v zadní části stolu, BEZ PRŮCHODEK.

2000x750x750

2

buk; hrana v barvě dekoru

2 224,00 Kč

9

Stůl čtvrtkruh levý i pravý

Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, stolová deska a podnož s hranou ABS o
síle 2 mm, lub stolu bude z desky o síle 18 mm s hranou ABS o síle 2 mm z viditelné strany,
rektifikační nožky min 25 mm, příčné výztuhy ve střední části stolu, BEZ PRŮCHODEK.

750 x 750 x750

1 ks pravý; 1 ks levý

buk; hrana v barvě dekoru

15

Kancelářský kontejner na
kolečkách

Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná s hranou ABS 2 mm, 4 zásuvky, centrální
zámek, čela zásuvek hrana ABS 2 mm, kovové výsuvy, kovové úchytky, plastová kolečka.

440x520x570

9

18

Kancelářská skříň šatní
dvoudvéřová

Korpus a dveře dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, v části 4 police, šatní tyč, dveře tl.
18 mm hrana ABS 2 mm, kvalitní dveřní závěsy, kovové úchytky, zadní díl lamino tloušťky min. 10
mm.

750 x 1965 x 400

19

Kancelářská skříňka policová
dvoudveřová

Korpus a dveře dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, 1 - 4 police dle výšky, dveře tl. 18
mm s hranou ABS 2 mm, kovové úchytky, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl
lamino tloušťky min. 10 mm.

21

Kancelářská skříňka policová
dvoudveřová

Korpus a dveře dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, 1 - 4 police dle výšky, dveře tl. 18
mm s hranou ABS 2 mm, kovové úchytky, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl
lamino tloušťky min. 10 mm.

28

Kancelářská skříň prosklená,
čtyřdveřová

Korpus dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, nahoře skleněné dveře z čirého skla, dole
plné dveře tl. 18 mm s hranou ABS 2 mm se zámkem, 4 police, kovové úchytky, police o síle 18
mm výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.

Barevné provedení (čalounění Cena za kus Celková cena
nebo deska a hrana a úchytka) bez DPH (Kč) bez DPH (Kč)

DPH (%)

Celková cena s
DPH (Kč)

4 448,00 Kč

934,08 Kč

5 382,08 Kč

1 248,00 Kč

2 496,00 Kč

524,16 Kč

3 020,16 Kč

6ks buk, 2 ks javor, 2 ks třešeň;
hrana v barvě dekoru; úchytky
stříbrná mat

3 196,00 Kč

28 764,00 Kč

6 040,44 Kč

34 804,44 Kč

2

buk; hrana v barvě dekoru;
úchytky stříbrná mat

4 143,00 Kč

8 286,00 Kč

1 740,06 Kč

10 026,06 Kč

750 x 1965 x 400

4

buk; hrana v barvě dekoru;
úchytky stříbrná mat

4 759,00 Kč

19 036,00 Kč

3 997,56 Kč

23 033,56 Kč

750 x750 x 400

3

třešeň, hrana černá

2 430,00 Kč

7 290,00 Kč

1 530,90 Kč

8 820,90 Kč

750 x 1965 x 400

2

buk; hrana v barvě dekoru;
úchytky stříbrná mat

4 962,00 Kč

9 924,00 Kč

2 084,04 Kč

12 008,04 Kč

29

Kancelářská skříň malá
policová

Korpus dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, bez dveří, 1 police, police o síle 18 mm
výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.

750 x 750 x 400

1

buk; hrana v barvě dekoru

2 543,00 Kč

2 543,00 Kč

534,03 Kč

3 077,03 Kč

36

Polička desková malá

Polička na stěnu, laminovaná dřevotříska tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm.

1000 x 30 x 270

2

třešeň, hrana černá

428,00 Kč

856,00 Kč

179,76 Kč

1 035,76 Kč

6

černá

2 156,00 Kč

12 936,00 Kč

2 716,56 Kč

15 652,56 Kč

3

přírodní

751,00 Kč

2 253,00 Kč

473,13 Kč

2 726,13 Kč

37

68

Kancelářská židle otočná na Čalouněný sedák i opěrák, sedák s UP DOWN systémem, bederní opěrka, nastavení výšky opěráku,
kolečkách, synchronní
výškově stavitelné područky, synchronní mechanismus, hliníkový leštěný kříž, nosnost min. 130 kg,
mechanika
otěruvzdorná látka 100 000 cyklů.

Věšák stojánkový dřevěný

Stojánový věšák dřevěný, 6 dvouháků, držák deštníků.

výška 1750

CELKEM ZA
DODACÍ
MÍSTO

Na faktuře musí bý uvedeno: Projekt Life: LIFE
CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490) 41/334/38/1380C1

98 832,00 Kč 20 754,72 Kč

119 586,72 Kč

Správa Krkonošského národního parku
Dodací adresa: ÚP 33,
Špindlerův Mlýn 275,
543 51 Špindlerův Mlýn
xxxxxxxxxx

číslo položky

název

Požadované provedení

Rozměry Š x V x H v
mm

Požadovaný počet kusů

Barevné provedení (čalounění
nebo deska a hrana a úchytka)

3

Kancelářský stůl psací
obdélníkový

Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, stolová deska a podnož s hranou ABS o
síle 2 mm, lub stolu bude z desky o síle 18 mm s hranou ABS o síle 2 mm z viditelné strany,
rektifikační nožky min 25 mm, příčné výztuhy v zadní části stolu, BEZ PRŮCHODEK.

1600x750x750

6

borovice, hrana v barvě dekoru

1 992,00 Kč

15

Kancelářský kontejner na
kolečkách

Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná s hranou ABS 2 mm, 4 zásuvky, centrální
zámek, čela zásuvek hrana ABS 2 mm, kovové výsuvy, kovové úchytky, plastová kolečka.

440x520x570

6

borovice, hrana v barvě dekoru

22

Kancelářská skříň vysoká
policová

400x1965x400

3

Kancelářská židle otočná na Čalouněný sedák i opěrák, sedák s UP DOWN systémem, bederní opěrka, nastavení výšky opěráku,
kolečkách, synchronní
výškově stavitelné područky, synchronní mechanismus, hliníkový leštěný kříž, nosnost min. 130 kg,
mechanika
otěruvzdorná látka 100 000 cyklů.

37

Korpus dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, 4 police, police o síle 18 mm výškově
regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.

Cena za kus Celková cena
bez DPH (Kč) bez DPH (Kč)

DPH (%)

Celková cena s
DPH (Kč)

11 952,00 Kč

2 509,92 Kč

14 461,92 Kč

3 196,00 Kč

19 176,00 Kč

4 026,96 Kč

23 202,96 Kč

borovice, hrana v barvě dekoru

2 703,00 Kč

8 109,00 Kč

1 702,89 Kč

9 811,89 Kč

2

černá

2 156,00 Kč

4 312,00 Kč

905,52 Kč

5 217,52 Kč

42

Konferenční židle dřevěná
židle, stohovatelná

Opěrák a sedák z devítivrstvé překližky, chromový ocelový rám, stohovatelná, nosnost konferenční
židle min. 120 kg.

24

světlá

1 122,00 Kč

26 928,00 Kč

5 654,88 Kč

32 582,88 Kč

44

Židle jednoduchá dřevěná

Materiál celomasiv.

4

přírodní

1 050,00 Kč

4 200,00 Kč

882,00 Kč

5 082,00 Kč

53

Stůl jídelní obdélníkový

Celomasiv, deska tl. 28 mm, povrchová úprava olej.

1200x750x800

10

přírodní

1 512,00 Kč

15 120,00 Kč

3 175,20 Kč

18 295,20 Kč

69

Odkládací šatní stěna

Odkládací stěna s policí a věšáky, lamino tl. 18 mm s 2 mm ABS hranou, 3 věšáky v podobě
kovových trojháčků.

400 x 1800

8

přírodní

754,00 Kč

6 032,00 Kč

1 266,72 Kč

7 298,72 Kč

CELKEM ZA
DODACÍ
MÍSTO

95 829,00 Kč 20 124,09 Kč

115 953,09 Kč

Správa Krkonošského národního parku
Dodací adresa: Pec pod Sněžkou 145

xxxxxxxxxx

číslo položky

název

Požadované provedení

Rozměry Š x V x H v
mm

Požadovaný počet kusů

Barevné provedení (čalounění Cena za kus Celková cena
nebo deska a hrana a úchytka) bez DPH (Kč) bez DPH (Kč)

DPH (%)

Celková cena s
DPH (Kč)

Kancelářské stoly , kontejnery
7

Kancelářský stůl jednací (
sezení oboustranné)

Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, stolová deska a podnož s hranou ABS o síle
2 mm, lub stolu bude z desky o síle 18 mm s hranou ABS o síle 2 mm z viditelné strany, rektifikační
nožky min 25 mm, příčné výztuhy ve střední části stolu, BEZ PRŮCHODEK.

1600x750x750

1

bříza, hrana bříza

1 992,00 Kč

1 992,00 Kč

418,32 Kč

2 410,32 Kč

1100x1800x600

1

světlá přírodní

8 925,00 Kč

8 925,00 Kč

1 874,25 Kč

10 799,25 Kč

1850 x 490 x 600

1

potah hnědý

6 300,00 Kč

6 300,00 Kč

1 323,00 Kč

7 623,00 Kč

Nábytek a sedací nábytek z masivu
47

Skříň s posuvnými dveřmi

Celomasiv , 4 police, šoupací dveře, celorámové, výplň dveří dýha smrk 19 mm, ostatní masiv smrk
18 mm, zadní díl tloušťka min. 10 mm, povrchová úprava olej, bez nástavce.

Lehací nábytek
62

Rozkládací gauč

Dvojlůžko, ložná plocha 160x200 cm, výška lehací plochy 30 cm nad zemí, kovové nožičky, lamelový
rošt v kovové konstrukci, výplň studená pěna 4040, oděruvzdornost potahové látky 40 000 až 80
000 cyklů.

Ostatní nábytek
68

Věšák stojánkový dřevěný

Stojánový věšák dřevěný, 6 dvouháků, držák deštníků.

výška 1750

1

buk

751,00 Kč

CELKEM ZA
DODACÍ
MÍSTO

751,00 Kč

157,71 Kč

17 968,00 Kč 3 773,28 Kč

908,71 Kč

21 741,28 Kč

Správa Krkonošského národního parku
Dodací adresa:
Krkonošské muzeum
Kostelní 75, 514 01 Jilemnice
514 01 Jilemnice

xxxxxxxxxx

číslo položky

název

Požadované provedení

Rozměry Š x V x H v
mm

Požadovaný počet kusů

Barevné provedení (čalounění
nebo deska a hrana a úchytka)

8

Kancelářský stůl jednací (
sezení oboustranné)

Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, stolová deska a podnož s hranou ABS o síle
2 mm, lub stolu bude z desky o síle 18 mm s hranou ABS o síle 2 mm z viditelné strany, rektifikační
nožky min 25 mm, příčné výztuhy ve střední části stolu, BEZ PRŮCHODEK.

1300x750x750

1

smrk, hrany v barvě dekoru

1 818,00 Kč

10

Stůl skládací, sklápěcí

Stohovatelné v počtu min. 15 ks, skládací kovová podnož v chromovém nebo černém provedení,
pracovní deska z 25 mm silné laminované dřevotřísky opatřená 2 mm hranou ABS.

1600 x 750 x 750

2

smrk, hrany v barvě dekoru

38

Kancelářská židle otočnána
kolečkách, asynchronní
mechanika

Čalouněný sedák i opěrák, sedák s UP DOWN systémem, nastavení výšky opěráku, výškově
stavitelné područky, asynchronní mechanismus, kovový kříž, nosnost min. 130 kg, otěruvzdorná
látka 100 000 cyklů.

2

43

Konferenční židle čalouněná
židle, stohovatelná

4

Čalouněný sedák i opěrák, ocelový chromovaný rám, stohovatelná, nosnost konferenční židle min.
130 kg.

Cena za kus Celková cena
bez DPH (Kč) bez DPH (Kč)

DPH (%)

Celková cena
s DPH (Kč)

1 818,00 Kč

381,78 Kč

2 199,78 Kč

2 147,00 Kč

4 294,00 Kč

901,74 Kč

5 195,74 Kč

černá

1 656,00 Kč

3 312,00 Kč

695,52 Kč

4 007,52 Kč

zelená

429,00 Kč

1 716,00 Kč

360,36 Kč

2 076,36 Kč

CELKEM ZA
DODACÍ
MÍSTO

Na faktuře musí být uvedeno: Zvýšení ochrany a zpřístupnění
sbírkových fondů Krkonošského muzea - Jilemnice, č.p.
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001704

11 140,00 Kč 2 339,40 Kč

13 479,40 Kč

Správa Krkonošského národního parku
Dodací adresa: Dobrovského 3, 543 11

xxxxxxxxxx

číslo položky

název

Požadované provedení

Rozměry Š x V x H v
mm

Požadovaný počet kusů

Barevné provedení (čalounění Cena za kus
nebo deska a hrana a úchytka) bez DPH (Kč)

Celková cena
bez DPH (Kč)

DPH (%)

Celková cena s
DPH (Kč)

Kancelářské stoly , kontejnery
3

Kancelářský stůl psací
obdélníkový

Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, stolová deska a podnož s hranou ABS o
síle 2 mm, lub stolu bude z desky o síle 18 mm s hranou ABS o síle 2 mm z viditelné strany,
rektifikační nožky min 25 mm, příčné výztuhy v zadní části stolu, BEZ PRŮCHODEK.

1600x750x750

4

divoká hruška, hrana v barvě
dekoru

1 992,00 Kč

7 968,00 Kč

1 673,28 Kč

9 641,28 Kč

15

Kancelářský kontejner na
kolečkách

Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná s hranou ABS 2 mm, 4 zásuvky, centrální
zámek, čela zásuvek hrana ABS 2 mm, kovové výsuvy, kovové úchytky, plastová kolečka.

440x520x570

4

divoká hruška, lesklé úchyty,
hrana v barvě dekoru

3 196,00 Kč

12 784,00 Kč

2 684,64 Kč

15 468,64 Kč

15

Kancelářský kontejner na
kolečkách

Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná s hranou ABS 2 mm, 4 zásuvky, centrální
zámek, čela zásuvek hrana ABS 2 mm, kovové výsuvy, kovové úchytky, plastová kolečka.

440x520x570

2

třešeň, hrana v barvě dekoru

3 196,00 Kč

6 392,00 Kč

1 342,32 Kč

7 734,32 Kč

15

Kancelářský kontejner na
kolečkách

Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná s hranou ABS 2 mm, 4 zásuvky, centrální
zámek, čela zásuvek hrana ABS 2 mm, kovové výsuvy, kovové úchytky, plastová kolečka.

440x520x570

2

buk, hrana v barvě dekoru

3 196,00 Kč

6 392,00 Kč

1 342,32 Kč

7 734,32 Kč

Kancelářské skříně, police
Korpus a dveře dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, v části 4 police, šatní tyč, dveře tl.
18 mm hrana ABS 2 mm, kvalitní dveřní závěsy, kovové úchytky, zadní díl lamino tloušťky min. 10
mm.

750 x 1500 x 400

1

divoká hruška, lesklé úchyty,
hrana v barvě dekoru

4 572,00 Kč

4 572,00 Kč

960,12 Kč

5 532,12 Kč

Korpus a dveře dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, 1 - 4 police dle výšky, dveře tl. 18
mm s hranou ABS 2 mm, kovové úchytky, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl
lamino tloušťky min. 10 mm.

750 x 1965 x 400

4

buk, lesklé úchyty, hravna v
barvě dekoru

4 759,00 Kč

19 036,00 Kč

3 997,56 Kč

23 033,56 Kč

Kancelářská skříňka policová
dvoudveřová

Korpus a dveře dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, 1 - 4 police dle výšky, dveře tl. 18
mm s hranou ABS 2 mm, kovové úchytky, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl
lamino tloušťky min. 10 mm.

750 x750 x 400

4

divoká hruška, lesklé úchyty,
hrana v barvě dekoru

2 430,00 Kč

9 720,00 Kč

2 041,20 Kč

11 761,20 Kč

21

Kancelářská skříňka policová
dvoudveřová

Korpus a dveře dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, 1 - 4 police dle výšky, dveře tl. 18
mm s hranou ABS 2 mm, kovové úchytky, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl
lamino tloušťky min. 10 mm.

750 x750 x 400

2

buk, lesklé úchyty, hravna v
barvě dekoru

2 430,00 Kč

4 860,00 Kč

1 020,60 Kč

5 880,60 Kč

22

Kancelářská skříň vysoká
policová

400x1965x400

2

divoká hruška, lesklé úchyty,
hrana v barvě dekoru

2 703,00 Kč

5 406,00 Kč

1 135,26 Kč

6 541,26 Kč

750x1965x400

4

divoká hruška, lesklé úchyty,
hrana v barvě dekoru

4 740,00 Kč

18 960,00 Kč

3 981,60 Kč

22 941,60 Kč

1000 x 30 x 270

2

divoká hruška, hrana v barvě
dekoru

428,00 Kč

856,00 Kč

179,76 Kč

1 035,76 Kč

17

Kancelářská skříň šatní
dvoudvéřová

19

Kancelářská skříňka policová
dvoudveřová

21

35

36

Korpus dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, 4 police, police o síle 18 mm výškově
regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.

Korpus dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, zadní stěna z pohledové desky o síle min.
Kancelářská skříň policová, 10mm, možnost využít skříně jako předělové stěny, 4 police , dveře tl. 18 mm s hranou ABS 2 mm,
část otevřená, část plné dveře
zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.

Polička desková malá

Polička na stěnu, laminovaná dřevotříska tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm.

Kancelářské židle, křesla
39

Kancelářská otočná židle na
kolečkách, nosnost 130 kg, s
prodyšným opěrákem

Prodyšný opěrák, čalouněný sedák, sedák s UP DOWN systémem, plastové područky s chromovou
nosnou častí, houpací mechanismus s nastavením síly protiváhy a smožností aretace, kolečka pro
měkké podlahy o průměru min. 50 mm, nosnost min. 130 kg, bederní opěrka nastavitelná a
odnímatelná, chromovaný nosný kříž.

1

barva černá

3 080,00 Kč

3 080,00 Kč

646,80 Kč

3 726,80 Kč

42

Konferenční židle dřevěná
židle, stohovatelná

Opěrák a sedák z devítivrstvé překližky, chromový ocelový rám, stohovatelná, nosnost konferenční
židle min. 120 kg.

4

buk

1 122,00 Kč

4 488,00 Kč

942,48 Kč

5 430,48 Kč

2

divoká hruška, hrana v barvě
dekoru

754,00 Kč

316,68 Kč

1 824,68 Kč

22 264,62 Kč

128 286,62 Kč

Ostatní nábytek
69

Odkládací šatní stěna

Odkládací stěna s policí a věšáky, lamino tl. 18 mm s 2 mm ABS hranou, 3 věšáky v podobě
kovových trojháčků.

400 x 1800

CELKEM ZA
DODACÍ
MÍSTO

1 508,00 Kč

106 022,00 Kč

Správa Národního parku Šumava - Ubytovna České Žleby 8
České Žleby 8, Stožec 384 44

xxxxxxxxxx

číslo položky

název

Požadované provedení

44

Židle jednoduchá dřevěná

Materiál celomasiv.

Rozměry Š x V x H v Požadovaný počet Barevné provedení (čalounění Cena za kus Celková cena
mm
kusů
nebo deska a hrana a úchytka) bez DPH (Kč) bez DPH (Kč)

30

DPH (%)

Celková cena s
DPH (Kč)

1 050,00 Kč

31 500,00 Kč

6 615,00 Kč

38 115,00 Kč

CELKEM ZA
DODACÍ
MÍSTO

31 500,00 Kč

6 615,00 Kč

38 115,00 Kč

Správa Národního parku Šumava - Ubytovna Jelení Vrchy 31 (Kameňák)
Jelení Vrchy 31, Jelení 31, Volary 384 61

xxxxxxxxxx

číslo položky

název

Požadované provedení

44

Židle jednoduchá dřevěná

Materiál celomasiv.

Rozměry Š x V x H v
mm

Požadovaný
počet kusů

21

Barevné provedení
(čalounění nebo deska a
hrana a úchytka)

Cena za kus
Celková cena
bez DPH
bez DPH (Kč)
(Kč)

DPH (%)

Celková cena
s DPH (Kč)

1 050,00 Kč 22 050,00 Kč 4 630,50 Kč 26 680,50 Kč

CELKEM ZA
DODACÍ
22 050,00 Kč 4 630,50 Kč 26 680,50 Kč
MÍSTO

